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In deze Nieuwsbrief
Nieuws van de directie over de sinterklaasviering, vooruitblik op kerst en de nieuwe beslisboom. Verder wat

kort nieuws en de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Vanmorgen kwam een aantal kinderen met
gespannen gezichten binnen, maar bij het hek heb ik

ook veel pietjes met een grote glimlach op hun gezicht
naar binnen zien rennen. Het was een hele leuke

Sinterklaasviering. Alle groepen mochten naar de
Pietengym bij meester Harm in de gymzaal. De
kleutergroepen en onderbouwgroepen zijn bij

Sinterklaas op bezoek geweest in het speellokaal. De
kinderen uit de kleutergroep KB-A had een liedje over

Ozosnel geoefend en KB-B liet een grappig
opzegversje horen. De kinderen uit OB-3 hebben een
verhaal voorgelezen en één leerling heeft een lied op

de gitaar gespeeld. Ook in groep OB-4 heeft een
muzikale leerling een liedje gespeeld, maar dan op

een keyboard. De kinderen hadden Sinterklaas veel te
vertellen en stelden ook veel moeilijke vragen: zoals

hoe oud bent u en hoeveel pieten heeft u nu eigenlijk?
Met een cadeautje en een zak kruidnootjes gingen de
kinderen weer terug naar de klas, helemaal uitgelaten

van alle belevenissen. In de klas werden zij nog
getrakteerd op een optreden van Fenna en Fenna, die

op hun saxofoon ‘Zie ginds komt de stoomboot’
kwamen spelen.

In de bovenbouw hebben de kinderen lootjes
getrokken, gedichten geschreven en cadeautjes voor
elkaar gekocht. Ook daar zag het er erg gezellig uit.

Uiteindelijk zijn ook deze groepen nog even op bezoek
geweest bij Sinterklaas, hebben zij allen de

welkomsdans gedanst en keerden zij met een
klassencadeau terug naar de klas. Ik vond het erg leuk

om deze dag met de kinderen te beleven. En wat ben
ik blij dat we dit feest op school konden vieren! Helaas
zat een aantal kinderen in quarantaine, maar via de

Chromebooks en de live-verbinding kon toch iedereen
erbij zijn. Bedankt aan de inzet van Sinterklaas, de

pieten, het team en natuurlijk de kinderen!

In de decembermaand ligt het tempo altijd hoog,
Sinterklaas is het land nog niet uit of we gaan alweer

verder met kerst. Het schoolkerstfeest staat in de
jaarplanning op woensdagavond 22 december. Met

een avond lockdown en alle onduidelijkheid over
eventueel nieuwe maatregelen, zijn we aan het kijken
welke mogelijkheden er zijn voor het kerstfeest. Ook
daar gaan we een fijne viering met de kinderen van

maken, dus daar kom ik volgende week op terug.

Inmiddels is de nieuwe beslisboom gepubliceerd, deze
vinden jullie in de bijlage. Het belangrijkste verschil is

dat kinderen ook met lichte klachten thuisblijven en/of
testen. Met een negatieve testuitslag zijn zij weer

welkom op school. Vanaf vandaag mogen kinderen
(en volwassenen) met klachten ook een zelftest doen.

Voor de betrouwbaarheid is het belangrijk zo snel
mogelijk na het ontstaan van klachten te doen. Als de

uitslag van de zelftest positief is, is een GGD-test
nodig om te uitslag te bevestigen. Met een negatieve

uitslag, blijft het houden aan de basisregels
belangrijk, zoals handen wassen en afstand houden.

Afstand houden is voor kinderen lastig, dat maakt het
ingewikkeld. Als klachten aanhouden, is het belangrijk
om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Als
de klachten erger worden of bij reuk- of smaakverlies

is het nodig een afspraak te maken bij de GGD. We
hopen dat iedereen verstandige keuzes blijft maken

en overleggen met school is altijd mogelijk.
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Volgens de berichtgeving worden begin volgende
week de zelftesten voor de groepen 6, 7 en 8

geleverd om twee keer in de week preventief een
zelftest te kunnen doen. Deze zullen we dan zo snel
mogelijk aan de kinderen uitdelen. Wil je hier geen

gebruik van maken, wil je mij dan een berichtje
sturen? Dan houden we daar uiteraard rekening mee.

Een fijn weekend en een hele fijne pakjesavond!

Met vriendelijke groet,
Nicole Eykelenboom,

directeur

SCHOOLJAAR 2021-2022
Ma 6 december 2021
● Kerstbomen optuigen met hulpouders.

Ma 13 t/m vrijdag 17 december 2021
● Kerstknutsel - in eigen klas zonder ouderhulp

Ma 20 t/m vrijdag 24 december 2021
● Inloopmoment - vervalt

Trefwoord
Thema: ZIE JE HET? Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen
van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
BIJBELVERHALEN
● KB: Een boom van een koning (Jesaja 10:33-34, 11:1-5.11-16); Het wordt vrede (Jesaja 2:1-5 en 11:6-10).
● OB: Jesaja ziet betere tijden (Jesaja 11, 1-5); Jesaja ziet vrede (Jesaja 11, 6-10).
● BB: Licht in het donker (Jesaja 11, 1-5); Jesaja ziet Gods droom (Jesaja 11, 6-10).

Jarigen deze en volgende week

5 december:
Memphis (BB-6)

10 jaar

Wasouders
Komende periode:

Graag de was op vrijdagochtend ophalen in de patio. Op maandagochtend kunt u de tas hier weer inleveren.
Alvast bedankt! Onderling wisselen kan uiteraard, als de was maar opgehaald wordt.

● 10 december: Corrie Zimmerman ● 24 december: Marjoleine Stigter

● 17 december: Miranda van Dam ● 14 januari: Sandra v/d Broek

Sinterklaasviering
Aan het begin van de week was het nog even spannend of de viering van Sint door kon gaan. Ook Sint was getro�en
door Corona maar na een oproep aan de ouders  bleken er meerdere hulp Sinterklazen beschikbaar. De afgelopen
weken zijn we druk geweest met het Sinterklaasfeest. Zo hebben alle leerlingen kruidnootjes gebakken, heeft
meester Harm een spectaculair Pietengym parcour uitgezet heeft iedereen een cadeautje in zijn schoen gehad en
zijn alle leerlingen vandaag op visite geweest bij Sinterklaas. Wij zijn ontzettend blij dat het Sinterklaasfeest door
heeft kunnen gaan en wensen u alvast een fijn Sinterklaas weekend. Groeten de Sintcommissie.
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